Jaarverslag 2018

Voorwoord

Elke dag gaan meer dan 1100 kinderen naar een van de vijf scholen van VPCBO
Ichthus in Huizen. We zijn geneigd om dat heel gewoon te vinden, maar in meerdere opzichten is dat bijzonder.
In de eerste plaats omdat het bijzonder onderwijs is. Wij mogen onze scholen
vormgeven vanuit onze protestants christelijke identiteit. En dat doen we vol overtuiging. In de tweede plaats zijn we blij dat zoveel ouders het onderwijs van hun
kind(eren) toevertrouwen aan onze scholen. Partnerschap met de ouders vinden
we heel belangrijk. Ten derde zijn we dankbaar voor de betrokkenheid en deskundigheid van onze medewerkers, die er elke dag weer staan en zich voor 100%
inzetten voor de kinderen.
Ichthus biedt kinderen ‘de basis voor het leven’, dat is waar we het voor doen.
Voor u ligt het jaarverslag van de Vereniging Protestants Christelijk Basisonderwijs
Ichthus over het kalenderjaar 2018. Een jaar waarin weer veel gebeurd is waarover
wij u als lid van onze vereniging of als geïnteresseerde graag informeren.
Dit jaarverslag begint – uiteraard – bij onze leerlingen. Daarna vertellen we graag
een paar belangrijke zaken over de ontwikkelingen op het gebied van personeel.
Vervolgens gaan we in op de ontwikkelingen binnen de organisatie en geven
we een overzicht van de verschillende raden en commissies. De ﬁnanciën worden
uiteengezet in hoofdstuk 4. Het sluitstuk van dit jaarverslag wordt gevormd door interviews met de raad van toezicht en de scholen waarin teruggeblikt wordt op 2018.
Wij hopen u hiermee een goed overzicht te geven van Ichthus in 2018 en wensen u
veel leesplezier.
Evert Vos, algemeen directeur/bestuurder
Herwieta Molenaar, directeur

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018

1

2

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018

Inhoudsopgave
1
2
3
4
5
6
7

De leerlingen
Aantallen
Resultaten
Doorstroming naar het voortgezet onderwijs

4
6
7

Het personeel
Aantallen
Ziekteverzuim
CAO
Werkdruk
Lerarentekort

8
8
9
9
9

De organisatie
Ontwikkelingen
De vereniging en de raden en commissies

10
10

De ﬁnanciën
Baten en lasten
Balans
Kengetallen

13
15
16

Raad van toezicht

17

De scholen
6.1. PCBS de Ark
6.2. PCBS Beatrixschool
6.3. PCBS Van der BrugghenSchool
6.4. PCBS de Parel
6.5. PCBS Rehoboth

21
23
25
27
29

De adressen van Ichthus

32
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018

3

De leerlingen
Leerlingaantallen
In de afgelopen jaren is het aantal leerlingen van Ichthus afgenomen. Dat ligt in lijn met de afname
van kinderen in de gemeente Huizen. Ook voor de toekomst moeten we nog rekening houden met
een hele lichte terugloop.
Op 1 oktober 2018 waren de leerlingenaantallen van de afzonderlijke scholen:

PCBS

2015

2016

2017

2018

2019
(prognose)

De Ark

222

203

206

215

226

Van der Brugghen

253

274

290

297

293

Beatrixschool

242

220

213

182

178

De Parel

194

203

198

214

221

Rehoboth

248

221

216

194

184

TOTAAL

1159

1125

1123

1102

1102

-/- 3,0%

-/- 0,2%

-/- 1,9

0%

% t.o.v. voorgaand jaar

Naast de daling van het totale aantal leerlingen in de gemeente zijn er ook nog wat
verschuivingen tussen de scholen waarneembaar. Dat kunnen we zien in het
onderstaande schema, waarin de ontwikkeling van de leerlingenaantallen van
alle scholen in Huizen, per wijk, is weergegeven.
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INSTELLINGSNAAM
VESTIGING
Van der Brugghen

WIJK
Huizen dorp

DENOMINATIE

2015

%

2016

%

2017

%

2018

%

PC

253

23,9

274

26,2

290

27,3

297

28,6

VERSCHIL %
2015-2018
19,5

Maria Montessorischool

Huizen dorp

AB

327

30,8

324

31,0

326

30,7

326

31,3

1,8

Beatrixschool

Huizen dorp

PC

242

22,8

220

21,0

212

19,9

182

17,5

-23,2

Flevoschool

Huizen dorp

AB

238

22,5

228

21,8

235

22,1

235

22,6

0,4

Rehoboth

Stad en Lande

PC

248

51,9

221

49,0

215

47,4

194

44,1

-15,0

Tweemaster (Koers)

Stad en Lande

RK

230

48,1

229

50,8

239

52,6

246

55,9

16,2

De Parel

Huizermaat

PC

194

25,6

203

28,6

198

28,6

234

29,1

13,7

Kamperfoelie

Huizermaat

OP

126

16,6

91

12,8

85

12,2

108

14,0

-15,6

2e Montessorischool

Huizermaat

AB

216

28,5

194

27,4

183

26,3

201

27,3

-4,0

Tweemaster (Holleblok) Huizermaat

RK

223

29,4

221

31,2

231

33,1

217

29,5

0,4

De Ark

Huizen-Oost

PC

222

24

207

23,5

206

24,0

215

25,3

5,3

Gouden Kraal

Huizen-Oost

AB

171

18,5

150

17,0

142

16,6

144

16,9

-8,5

Springplank

Huizen-Oost

RK

531

57,5

523

59,4

510

59,4

492

57,8

0,5

Totaal

3221

3085

3072

3066

PCBS de Ark, PCBS de Parel en PCBS van der BrugghenSchool blijven groeien of zijn stabiel. PCBS
Rehoboth en PCBS Beatrixschool lopen wat terug. Daar is onder meer de verandering van de populatie in de wijk debet aan, maar we zien ook dat deze scholen een deel van hun marktaandeel
verliezen. Op verschillende manieren doen we ons best om meer ouders voor deze scholen te
interesseren. Een voorbeeld daarvan is dat we de websites van de scholen en van de vereniging
een ingrijpende facelift hebben gegeven.
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Resultaten
Hieronder ziet u de score op de Cito Eindtoets zoals die door de leerlingen van groep 8 is
gemaakt in het voorjaar van 2018.
PCBS

Realisatie

Van der Brugghen

Norm

2016

2017

2018

539

539

541

535

De Parel

538

534

532

535

Rehoboth

534

531

533

535

De Ark

541

541

542

534

Beatrixschool

540

536

539

534

In het afgelopen jaar hebben PCBS de Ark, PCBS van der BrugghenSchool en PCBS
Beatrixschool ruim boven de norm gescoord op de eindtoets van het Cito. PCBS de Parel
en PCBS Rehoboth scoorden helaas onder de norm. De oorzaken daarvan zijn grondig
geanalyseerd en er zijn voor beide scholen verbeterplannen gemaakt, met acties voor
de korte en voor de langere termijn. Beide scholen hebben dit voortvarend opgepakt. (Terzijde zij opgemerkt dat de beide scholen in 2019 gelukkig weer boven
de norm scoren.)
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Doorstroming naar het voortgezet onderwijs
De doorstroming van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs is in lijn met wat we
mogen verwachten op basis van de onderwijsresultaten van de leerlingen.
HAVO/
UITSTROOM 2018

VWO

VWO

Van der Bruggen school

47%

Basisschool De Parel

14%

Rehobothschool

VMBO/

VMBO

HAVO

HAVO

VMBO-G/T

K+B

13%

17%

13%

7%

3%

0%

50%

0%

9%

27%

29%

0%

23%

0%

31%

17%

De Ark

18%

0%

27%

0%

45%

10%

Beatrixschool

30%

0%

29%

0%

29%

12%

Overigens merken we hierbij op dat de individuele score op de Cito eindtoets na het
schooladvies bekend wordt. In één geval heeft de score gezorgd voor een aanpassing
van het schooladvies.
In 2018 hebben we besloten om – te starten in het schooljaar 2018-2019 – over te gaan
naar een andere eindtoets. We hebben gezocht naar een eindtoets die breder georiënteerd is dan de Cito-toets. Die hebben we gevonden in de AMN toets, die ook rekening
houdt met werkhouding en motivatie en gebruik maakt van de input van ouders over
het kind. Een deel van de AMN toets wordt al in groep 7 afgenomen. We verwachten
dat we hiermee tot nog betere schooladviezen kunnen komen want dat is van groot
belang voor onze leerlingen.
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Het personeel
Aantallen
Op de peildatum van 31 december 2018 waren er bij Ichthus 121 medewerkers in dienst, waarvan
22 medewerkers met een fulltime aanstelling. De overige 99 medewerkers werken dus parttime.
De man/vrouw verhouding was 11:110. In percentages uitgedrukt: 9,1 % was man, de overige
90,9 % vrouw. In totaal bedroeg de formatie op de peildatum 69,2 FTE, waarvan gemiddeld ongeveer 61 FTE direct werkzaam was met de leerlingen (leerkrachten, IB’ers, leraarondersteuners,
klassen-assistenten en vakleerkrachten).

Ziekteverzuim
Over 2018 was het ziekteverzuim opnieuw lager dan het landelijke gemiddelde in het onderwijs.
Bewustwording en preventief handelen krijgen ruime aandacht binnen ons personeelsbeleid.
Daarnaast blijven we met langdurig zieken in gesprek en zoeken we samen naar oplossingen
om te re-integreren. Daarbij streven we naar de juiste balans tussen goed werkgeverschap in
het belang van onze medewerkers en anderzijds het belang van de leerlingen en de school. Het
ziekteverzuim, Ichthusbreed, bedroeg in 2018 4,92%.

7
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4
3
2
landelijk

1
0
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Ichthus

2016

2017

2018

CAO
In het afgelopen jaar is een nieuwe CAO tot stand gekomen. Daarin zijn de toezeggingen van de
minister met betrekking tot de verbetering van de lerarensalarissen verwerkt. De leraren hebben
een nieuwe functieomschrijving gekregen en een daarbij passende honorering. Het overige personeel, directeuren, locatieleiders en ondersteunend personeel kregen een kleinere salarisverhoging.

Werkdruk
De minister heeft, mede naar aanleiding van de acties in het basisonderwijs, middelen ter beschikking gesteld voor het verlagen van de werkdruk. Deze middelen werden beschikbaar gesteld
vanaf het schooljaar 2018-2019. De manier waarop de werkdrukmiddelen besteed worden, is een
beslissing die door de afzonderlijke schoolteams genomen wordt. De middelen voor de scholen van
Ichthus zijn bijna helemaal besteed aan het inzetten van extra personeel. We hebben vanaf half
2018 de beschikking over eventmanagers, die leraren veel organisatiewerk uit handen nemen, zoals
kerstviering en de kinderboekenweek. Ook hebben we schoolassistenten aangenomen, vergelijkbaar met conciërges, en leraarondersteuners aangesteld. Een klein deel van het budget is besteed
aan het aanschaffen van extra chromebooks op de Ark.

Lerarentekort
We merken steeds meer dat het lerarentekort ook in onze regio doorwerkt. We hebben al een tijdje
alle medewerkers nodig om de reguliere bezetting van de groepen rond te krijgen. Dat betekent
tegelijk dat we geen invallers meer beschikbaar hebben in geval van ziekte of afwezigheid van
collega’s. Dat vraagt veel tijd en energie van de schoolleiding om iedere keer weer een oplossing
te vinden. Meestal lukt dat door het extra inzetten van onze medewerkers, inzet van oud-medewerkers, door te zorgen voor een alternatieve bezetting (stagiaires, leraarondersteuners e.d. onder
supervisie van bevoegde leerkrachten) op de groep, soms ook door externen een educatief
programma uit te laten voeren. En toch lukt het een enkele keer niet. Dat is slecht voor het
onderwijs, lastig voor veel ouders en frustrerend voor leidinggevenden en medewerkers
van Ichthus. We moeten vrezen dat het lerarentekort de komende jaren nog groter zal
worden. Mede daarom zijn we eind 2018 een denktank gestart waarin leerkrachten,
ouders en schoolleiders met elkaar zoeken naar duurzame alternatieve oplossingen
voor de problemen waar we mee geconfronteerd worden.
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De organisatie
Ontwikkelingen
2018 was het eerste jaar dat we volledig conform de vernieuwde organisatiestructuur hebben
kunnen werken. In het najaar is de structuur geëvalueerd.
Zoals al aangekondigd in 2017 is het afgelopen jaar gewerkt aan een belangrijke wijziging in het
besturingsmodel van de vereniging. Met ondersteuning van Verus, de overkoepelende organisatie
voor het christelijk onderwijs, is een statutenwijziging voorbereid. Het doel daarvan was om te
voldoen aan de Code Goed bestuur en de rollen en taken van bestuur en toezicht duidelijk te
onderscheiden. Op twee algemene ledenvergaderingen zijn de wijzigingsvoorstellen uitvoerig
besproken en uiteindelijk met algemene stemmen aangenomen.
Vier bestuursleden werden door de algemene ledenvergadering benoemd tot raad van toezicht.
De nieuwe raad van toezicht benoemde de algemeen directeur tot bestuurder.
De organisatiestructuur is eind 2018 geëvalueerd. Deze evaluatie gaf geen aanleiding tot grote
bijstellingen. Wel is de wenselijkheid aangegeven om bestuur/directie nog dichter bij de werkvloer te organiseren en de aandacht voor personeelszaken verder te versterken. Daarom heeft de
raad van toezicht besloten om in de loop van 2019 te gaan werken met een tweehoofdig bestuurdirectie. Een stafmedewerker voor personele zaken is inmiddels aangenomen.

De vereniging en de raden en commissies
In de organisatie van VPCBO Ichthus prijzen we ons gelukkig met de vele mensen die op één of
andere wijze bijdragen aan ons werk. We denken dan aan de leden van de vereniging, de ouders
die bereid zijn om werkzaamheden voor de school te verrichten en ook aan diegenen die participeren in de verschillende raden en commissies.

- Vereniging
Ichthus is een vereniging. De vereniging is van oorsprong een veelvoorkomende organisatievorm
in het protestants christelijk onderwijs. De gedachte daarachter is dat het onderwijs c.q. de school
van de ouders is. Dat sluit ook goed aan bij artikel 23 van onze Grondwet, die de vrijheid van onderwijs vastlegt. Ook bij de statutenwijziging, die in 2018 is doorgevoerd, is de verenigingsvorm
bewust gehandhaafd. In 2018 telde de vereniging 105 leden.
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- Medezeggenschapsraad
Aan iedere school is een medezeggenschapsraad (MR) verbonden. De MR bestaat uit vertegenwoordigers van ouders en personeel. De MR richt zich in haar vergaderingen op onderwerpen die
speciﬁek op de eigen school betrekking hebben. In het afgelopen jaar zijn er twee belangrijke
onderwerpen toegevoegd aan de agenda voor de MR. Met name de personeelsgeleding van de
MR heeft tot taak gekregen om samen met het personeel plannen op te stellen voor de verdeling van de werkdrukmiddelen en een zogenaamd werkverdelingsplan op te stellen. In het
werkverdelingsplan worden alle taken, m.n. ook die naast de lesgevende taken, verdeeld onder
de collega’s.
De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) richt zich op alle onderwerpen die de individuele scholen overstijgen. De algemeen directeur/bestuurder is
gesprekspartner van de GMR. Hij is tijdens iedere vergadering gedeeltelijk aanwezig voor overleg en nadere toelichting op zaken van beleid en ontwikkeling. Jaarlijks is er tweemaal overleg tussen GMR en de raad van toezicht.
Daarin worden in principe zaken van algemene en strategische aard met
elkaar besproken.

In 2018 kwamen o.a. de volgende thema’s in de GMR aan
de orde: werking en evaluatie van het nieuwe managementmodel, advisering over de voorgestelde wijziging in
de governancestructuur en de gewijzigde functieomschrijvingen die daarmee te maken hebben, het vernieuwde
beleid rond de gesprekscyclus, evaluatie van het vijfgelijkedagen model, het allocatiemodel voor toedeling
middelen aan scholen, bestuursformatieplan, begroting
en jaarrekening.

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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- Identiteitscommissie
Iedere school kent een identiteitscommissie. Deze commissie is voor de school de gesprekspartner
betreffende alle zaken die de identiteit betreffen: o.a. vieringen, methodekeuze, schoolconcept en
sollicitatieprocedure.
Eenmaal per jaar komt een afvaardiging van alle identiteitscommissies bij elkaar om Ichthusbrede
onderwerpen en samenwerking te bespreken. Daarbij is ook een afvaardiging van het bestuur
aanwezig.
In het schooljaar 2018-2019 zijn de volgende leden nieuw aangetreden:
Dhr. J. Van As (PCBS Beatrixschool)
Dhr. G. Klein (PCBS Beatrixschool)
Mevr. N. Riemer-Kooij (PCBS Beatrixschool)
Mevr. A. Teeuwissen (PCBS van der BrugghenSchool)
Dhr. P. Visser (PCBS Rehoboth)
Mevr. J.P. van der Klogt (PCBS Rehoboth)
Mevr. J. Kriek-van Sligtenhorst (PCBS Rehoboth)

- Ouderraden
Iedere school heeft een ouderraad. De ouderraad (OR) begeleidt en organiseert diverse buitenschoolse activiteiten. De OR en de schoolteams werken goed samen bij de organisatie en de
uitvoering daarvan. Door de aanstelling van enkele eventmanagers is die samenwerking opnieuw
een punt van aandacht geweest.
Wij zijn dankbaar dat zoveel ouders/verzorgers belangeloos bijdragen aan de ontwikkeling en
instandhouding van onze scholen.
Eenmaal per jaar komt een afvaardiging van alle ouderraden bij elkaar om Ichthusbrede onderwerpen en samenwerking te bespreken.
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De ﬁnanciën
Baten en lasten
Er is een vrij onbekend gezegde dat zegt: “Geld is de gesp van het harnas”. Daarmee wil
gezegd zijn dat geld geen doel op zich is maar dat geld het mogelijk maakt om te doen
wat nodig is of – anders gezegd – geld is een middel om je doelen te bereiken. Wij streven
er naar om het geld wat we, voornamelijk van de rijksoverheid, ontvangen helemaal ten
goede te laten komen aan het onderwijs in de scholen. Vanuit de afgelopen jaren was
het echter nodig om een reparatie uit te voeren voor het weerstandsvermogen. Voor onze
organisatie is het nodig om als norm voor het weerstandsvermogen 15% aan te houden
en daar zaten we de laatste jaren onder. Het is gelukt om nu weer op niveau te zijn.
De inkomsten en uitgaven waren in 2018 als volgt.
Exploitatierekening 2018
Realisatie 2018
Baten
Rijksbijdragen
Overige overheidsbijdragen en subsidies
Overige baten
Totaal baten
Lasten

Begroting 2018

Begroting 2019

Realisatie 2017

€

€

€

€

6.110.996

5.586.600

6.117.800

5.672.572

32.775

44.100

39.900

9.844

172.120

99.800

71.900

145.771

6.315.891

5.730.500

6.229.600

5.828.187

€

€

€

€

4.992.222

4.647.600

5.191.000

4.783.194

Afschrijvingen

164.461

155.000

156.000

141.549

Huisvestingslasten

478.800

467.600

470.700

459.038

Personele lasten

Overige instellingslasten
Totaal lasten
Saldo baten en lasten

452.025

410.600

412.300

403.183

6.087.508

5.680.800

6.230.000

5.786.964

228.382

49.700

-400

41.224

€

€

€

€

Financiële baten

2.549

2.500

2.500

3.236

Financiële lasten

695

2.000

2.000

2.404

1.855

500

500

832

230.237

50.200

100

42.056

Financiële baten en lasten

Totaal ﬁnanciële baten en lasten
Resultaat
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Ten opzichte van de begroting zijn de rijksbijdragen aanzienlijk hoger uitgevallen.
Daaraan hebben de toekenning van de werkdrukmiddelen en de compensatie voor de
loonkostenstijging ten gevolge van de nieuwe CAO het meest bijgedragen. In de loop van
het boekjaar past het ministerie twee keer de subsidie aan. Het is voor alle scholen moeilijk om
goede inschattingen te maken van de bedragen die daarmee gemoeid zijn.
Ook het samenwerkingsverband heeft meer middelen toegedeeld aan de schoolbesturen. De
overige baten zijn hoger uitgevallen door onder meer een bonus van het Vervangingsfonds (over
2017), een eenmalige uitkering van een levensloopregeling en de opbrengsten van de detachering van een medewerker.
De personele lasten zijn gestegen vanwege de besteding van de werkdrukmiddelen en de nieuwe
CAO. Verder is er is een voorziening getroffen voor langdurig zieke medewerkers. Daarmee worden
de toekomstige kosten van deze langdurig zieke medewerkers afgedekt.
Ichthus was tot 2018 aangesloten bij het Vervangingsfonds. Dat fonds vergoedde de kosten voor
ziektevervanging van leerkrachten en Ichthus betaalde daarvoor een (relatief hoge) premie. Daarom
zijn we per 1 januari 2018 uit het Vervangingsfonds gestapt en dragen we nu zelf het risico van de
kosten van de ziektevervanging. Door het eigenrisicodragerschap voor het Vervangingsfonds hebben
we een groot bedrag bespaard. Dat bedrag is verwerkt in het resultaat en in de balans opgenomen
als een bestemmingsreserve.
De afschrijvingen zijn hoger uitgevallen dan begroot en ook ten opzichte van 2017, onder meer door
het opschonen van de activalijst (desinvestering).
De huisvestingslasten wijken niet substantieel af van de begroting. De overige instellingslasten zijn
hoger uitgevallen vooral ten gevolge van de bestedingen ten behoeve van onderwijsleermateriaal
en informatietechnologie.
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Balans
De balans van VPCBO Ichthus is op basis van het
voorgaande als volgt:

Balanspositie
Vaste activa
Vorderingen

31-12-2018

31-12-2017

€

€

808.426

869.824

332.619

449.615

1.980.745

1.298.046

TOTALE ACTIVA

3.121.789

2.617.485

Eigen vermogen

1.912.305

1.682.068

Liquide middelen

Voorzieningen

665.546

413.560

Langlopende schulden

11.851

14.812

Kortlopende schulden

532.087

507.045

3.121.789

2.617.485

TOTAAL PASSIVA

Ten opzichte van de balans van december 2017 zijn er op enkele posten verschillen. Aan de activa
zijde valt het verschil op in de post ‘vorderingen’. In 2017 was er nog een grote vordering op de
Gemeente Huizen in verband met plaatsing van tijdelijke lokalen. Die is inmiddels voldaan, waardoor deze post aanzienlijk lager uitvalt.
Aan de passiva zijde is de groei van het eigen vermogen zichtbaar door de toevoeging van het
resultaat van 2018. Ook de voorzieningen zijn toegenomen, onder meer doordat, zoals ook hiervoor al aangegeven, een voorziening voor langdurig ziekteverzuim is gecreëerd.
In het eigen vermogen is ook een bestedingsreserve opgenomen voor het afdekken van het eigen
risico voor de ziektevervanging van personeel.
Ten slotte kan worden vermeld dat de voorziening voor onderhoud is gestegen omdat we in afwachting van nieuwbouw een aantal onderhoudsprojecten (nog) niet hebben uitgevoerd.

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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Kengetallen
De kengetallen die kunnen gelden als ‘graadmeter’ voor de ﬁnanciële gezondheid van de
organisatie zijn op orde.

Financiële kengetallen
Deﬁnitie

Norm

Realisatie

Realisatie

Realisatie

2018

2017

2016

0,00%

3,64%

0,72%

1,05%

Rentabiliteit

Exploitatieresultaat/totale baten

Liquiditeit

Vlottende activa/
kortlopende schulden

1,50

4,35

3,45

2,96S

Weerstandsvermogen

Eigen vermogen - mat. vaste
activa/tot. Rijksbedr.

15%

18,13%

14,39%

12,97%

Solvabiliteit

Eigen vermogen + voorzieningen
/totaal vermogen

70%

82,58%

80,06%

78,72%

Personeel

Personele lasten/totale lasten

80%

82,01%

82,65%

82,34%

Op basis van de prognose die we in oktober 2018 hebben gemaakt is besloten om de begroting
voor 2019 zo in te richten dat het beoogde resultaat bijna 0 is. Daarmee willen we aangeven dat
we de ontvangen gelden helemaal ten goede willen laten komen aan het onderwijs. Want, zoals
gezegd, het weerstandsvermogen is weer boven de norm. Daarbij moet worden aangetekend dat
we een nieuwe bestemmingsreserve hebben gevormd om het speciﬁeke eigen risico dat we lopen
vanwege de vervanging van ziek personeel af te dekken.
De liquiditeit is ruim boven de norm evenals de solvabiliteit en ook lukt het ons boven de norm
te blijven als het gaat om het besteden van middelen aan personele kosten.
Op 23 mei 2019 werd een goedkeurende verklaring afgegeven door de accountant. De volledige
tekst van de accountantsverklaring ligt ter inzage op het bestuurscentrum in ’t Visnet.
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Raad van toezicht

Interview met de voorzitter van de raad van toezicht
Focus op onderwijskwaliteit
Martine Rebel is voorzitter van de raad van toezicht van VPCBO Ichthus. Ze vertelt over de
recente scheiding tussen bestuur en toezicht. “Het is nu duidelijker wie welke verantwoordelijkheid heeft.” Ook blikt zij terug op de speerpunten uit 2018.
Sinds 2010 zijn schoolbesturen in het primair onderwijs verplicht om bestuur en toezicht te
scheiden. “Tot 2018 kende VPCBO Ichthus een bestuur, dat ook verantwoordelijk was voor het
interne toezicht. De algemeen directeur kreeg van het bestuur het mandaat de organisatie te
leiden en legde verantwoording af aan het bestuur. Hiermee had het bestuur juridisch gezien
‘twee petten op’: het hield toezicht op de eigen besluitvorming”, stelt Martine. “De Inspectie van
het Onderwijs kijkt steeds kritischer of deze twee taken – toezicht en bestuur – goed gescheiden
zijn. Daarom hebben de leden van het toenmalige bestuur in juni 2018 een voorstel gedaan om
een verdere professionaliseringsslag te maken door het instellen van zowel een bestuur als een
raad van toezicht. Hierdoor is veel helderder wie waarvoor verantwoordelijk is. De leden van de
vereniging zijn hiermee akkoord gegaan.”

Structuur

"Er is een professionaliseringsslag
gemaakt door het instellen van een
raad van toezicht"

De raad van toezicht is benoemd door de leden van de vereniging en bestond in 2018 uit vier
leden, die formeel van start gingen in oktober 2018. Naast toezichthoudend orgaan van de vereniging, is de raad van toezicht ook werkgever van het bestuur. De raad werkt met twee commissies:
een auditcommissie voor het ﬁnanciële toezicht en een remuneratiecommissie, die de werkgeversrol ten aanzien van het bestuur vormgeeft. “De commissies werken ter voorbereiding van de raad
van toezichtvergaderingen; besluiten van de raad worden gezamenlijk genomen”, licht Martine toe.
Om de eigen deskundigheid te ontwikkelen, reﬂecteren de leden van de raad van toezicht jaarlijks met Verus, de koepelorganisatie voor christelijk onderwijs, op hun functioneren.
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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Aandachtspunten
Ongeveer tien keer per jaar komt de raad bijeen. “Onze primaire taak is om het protestantschristelijke onderwijs in Huizen te continueren. Dit betekent onder meer dat we letten op de
ﬁnanciën, op HR, de identiteit van de vijf Ichthus-scholen, de kwaliteit van het onderwijs”, somt
Martine op. “We kijken naar de cijfers, maar ook naar de verhalen erachter. Wat is de visie van
de school? Hoe staat het met de professionele ontwikkeling van de leerkrachten? Waarom maakt
een school bepaalde keuzes?”

"Onze primaire taak is om het
protestants-christelijke onderwijs
in Huizen te continueren"
Meedenken
In 2018 was de onderwijskwaliteit het voornaamste speerpunt. “Ook, omdat op twee scholen de
eindresultaten in groep 8 niet conform de verwachtingen waren”, vertelt Martine. “Voor ons een
signaal om met de directie en het bestuur hierover in gesprek te gaan. Er is onder meer besproken
wat de oorzaken waren van de tegenvallende prestaties. En natuurlijk ook, wat de scholen wilden
gaan doen om te zorgen voor betere resultaten. Zo probeerden we scherp te krijgen welke
stappen de scholen zetten om te zorgen voor betere einduitkomsten en onze toezichthoudende
rol hierop te vervullen. De twee scholen beschreven in plannen van aanpak wat ze wilden gaan
doen om de prestaties te verbeteren. De raad van toezicht is daarna frequent geïnformeerd over
de voortgang.”
Energie
Martine ziet dat de twee scholen serieus met de uitvoering van de plannen aan de slag zijn
gegaan. Ook op de andere drie scholen is ﬂink geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit. “Met veel
bevlogenheid en energie hebben alle vijf de scholen in 2018 hard gewerkt aan de invoering van
nieuwe concepten en methodieken om de kwaliteit een impuls te geven. We hopen en verwachten dat dit vruchten zal afwerpen de komende jaren.”
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Lerarentekort, werkdruk, passend onderwijs
Andere gespreksonderwerpen in 2018 waren het lerarentekort, werkdruk en passend onderwijs.
“Dit zijn landelijke kwesties, die ook in Huizen spelen”, vertelt Martine. “Net als in de rest van
Nederland merken we ook hier dat het voor scholen steeds lastiger is geworden om bij bijvoorbeeld ziekte vervanging te regelen. Ook is het steeds moeilijker om nieuwe collega’s te vinden
als leerkrachten vertrekken, bijvoorbeeld vanwege pensionering. Van schooldirecteuren vraagt
het veel inzet en creativiteit om de personeelsproblemen steeds zo goed mogelijk op te lossen.
Wat kun je doen om duurzaam een aantrekkelijke werkgever te zijn, met de tekorten die er zijn?
Die kwestie is herhaaldelijk aan bod geweest in 2018.”
Verder ging het regelmatig over werkdruk. “Het kabinet heeft middelen beschikbaar gesteld om
de werkdruk in het onderwijs te verlagen. Hoe wilden de scholen die gaan inzetten? Waarom?
Dat hebben we met het bestuur besproken.”
Voor wat het passend onderwijs betreft, was een belangrijke vraag: lukt het om alle leerlingen
met een speciﬁeke onderwijsbehoefte goed te bedienen, of is er misschien iets extra’s nodig?
“Maar ook: wat betekent passend onderwijs voor de leerkracht en de groepsdynamiek?”
Toekomstplannen
Per 2019 zal VPCBO Ichthus gaan werken met een tweehoofdig bestuur. Ook zal de raad van
toezicht worden uitgebreid met een lid dat door de GMR wordt voorgedragen. Wat zijn
de plannen voor 2019 en 2020? “We blijven ons inzetten voor toekomstbestendig,
duurzaam christelijk onderwijs”, zegt Martine. “Hoe zorg je ervoor dat de christelijke
identiteit goed is gewaarborgd, dat er volop aandacht is voor normen en waarden
én dat kwalitatief hoogwaardig onderwijs wordt geboden? Die vragen zullen ook
de komende jaren leidend zijn.”

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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Scholen
Interviews met de locatieleiders

6.1. PCBS de Ark
Atelieronderwijs brengt verrijking
en verdieping

we aandacht hebben voor ‘de krenten in de pap’,

De Ark wil kinderen helpen hun creatieve, expres-

maar ook in andere activiteiten. Zo gaat een van de

sieve en sportieve mogelijkheden te ontdekken en

leerkrachten af en toe met zijn groep bij een woon-

te ontplooien met behulp van het zogeheten atelier-

zorgcentrum op bezoek. Dan doen de kinderen en

onderwijs. “Dit blijkt een waardevolle en gewaar-

ouderen spelletjes, gaan ze met elkaar in gesprek of

deerde aanvulling van ons curriculum.”

tekenen de leerlingen portretten van de senioren.

Het groepsoverstijgende atelieronderwijs bestond

Heel waardevol, omdat het kinderen iets leert over

al langer bij De Ark, maar werd in 2018 uitgebreid:

burgerschap en omgaan met elkaar.”

“Eerst hadden we twee atelierblokken per school-

Met betrouwbaar bedoelt De Ark dat ouders erop

jaar, in 2018 werden dat er vier”, vertelt locatielei-

kunnen rekenen dat het geboden onderwijs goed

der Erik Pots. “Kinderen kiezen zelf een atelier – we

is. “De opbrengsten zijn al jaren op rij hoog; ook in

hebben een breed, wisselend aanbod, met onder

2018 presteerden onze leerlingen boven het landelijk

meer judo, drama, techniek, Chinees, schaken,

gemiddelde. Dus alle lof voor ons team en de zorg

small business, lokale geschiedenis, programmeren.

eromheen!”

zoals we die vormgeven in het atelieronderwijs,

Vervolgens gaan leerlingen vier weken lang steeds
één dagdeel per week aan de slag met de activiteit van hun keuze. Ze kunnen dan echt de diepte

Adres
Salland 2
1274 KL Huizen
035 - 5266835
deark@ichthushuizen.nl
Locatieleider
Erik Pots
Website
arkhuizen.nl

"De ateliers worden zowel door
leerkrachten als door externe
experts verzorgd”

in. Dat vinden ze heel leuk.” De ateliers worden

Krant

zowel door leerkrachten in de school verzorgd als

In 2018 liet de school, meer dan voorheen, blijken

door experts daarbuiten. “Zo bezochten groepjes

waar ze trots op is. “Als de kinderen bij de senioren

kinderen in 2018 bijvoorbeeld een schaapskooi en

op bezoek gingen, nodigden we een journalist van

oude vissersboten.” Bij het vormgeven van het ate-

een lokale krant uit om mee te gaan en een repor-

lieronderwijs werkt de school samen met ouders en

tage te schrijven”, geeft Erik als voorbeeld. “Ook

diverse externe partijen, waaronder Scouting, lokale

maakten leerkrachten vaker zelf een verslag

kunstenaars en de buurtsportcoach.

van de activiteiten die ze met hun groep
deden en stuurden dat naar een huis-

Krenten in de pap

aan-huisblad. Verder deelden we

De Ark heeft drie kernwaarden: veilig, bruisend en

meer berichten via Facebook en

betrouwbaar. “Met veilig bedoelen we dat we het

communiceerden we intensiever

belangrijk vinden dat ieder kind zich op z’n gemak

met ouders, onder meer via de

en prettig voelt”, vertelt Erik. “Onder bruisend ver-

app ClassBoard. Kortom: we zet-

staan we dat we als school in beweging zijn en dat

ten onze school nog meer op de
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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kaart! Dat heeft er mede toe geleid dat het aantal

Nieuw schoolplein

nieuwe aanmeldingen in 2018 opnieuw steeg.”

In 2018 diende De Ark ook een plan in bij de gemeente om te komen tot een gerenoveerd school-

Zorgschool

gebouw. “Dat bleek te duur en zal later pas weer

De Ark afﬁcheert zich als een zorgschool. “We

aan de orde komen. Voorlopig gaan we aan de slag

hebben twee interne begeleiders (IB’ers) en een

met een ander plan, dat onder meer voorziet in een

remedial teacher en huisvesten de plusklas van alle

extra ingang en het vervangen van vloeren in de

Ichthusscholen”, vertelt Erik. “Hierdoor kunnen we

toiletruimten.”

vergaande zorg bieden aan onze leerlingen.”

Ook het schoolplein van De Ark is in de steigers

In 2018 volgden onder andere de interne begelei-

gezet. “Samen met een commissie van leerkrachten

ders diverse trainingen. “Bijvoorbeeld over hoe je

en ouders hebben we bekeken hoe we het thema

de concentratie van leerlingen verhoogt. En over het

groen/natuur kunnen laten terugkomen op het

coördineren van het sociale veiligheidsplan”, somt

plein. Ook de leerlingen hebben hierover meege-

Erik op (die zelf een opleiding tot schoolleider volgt

dacht”, vertelt Erik. “Om de plannen ten uitvoer

om zijn werk beter te kunnen doen).

te kunnen brengen, werden verschillende fondsen

"Bezoeken aan een woonzorgcentrum
leren kinderen iets over burgerschap”

aangeschreven. Uiteindelijk is het gelukt om een
mooi bedrag bij elkaar te brengen, zodat we konden
starten met de opknapbeurt van het plein.”

Verkennen

Studenten

In 2018 kreeg De Ark 66 nieuwe Chromebooks,

In 2018 merkten ze ook op De Ark steeds vaker dat

waarmee het totale aantal op ongeveer 100 kwam.

er (landelijk) een tekort aan leerkrachten is. “Inval-

“We zijn toen gaan ontdekken wanneer de inzet van

lers zijn steeds moeilijker te vinden, vooral als je ze

Chromebooks meerwaarde heeft en wanneer niet”,

op korte termijn nodig hebt”, verzucht Erik. “En er

vertelt Erik. “Zo zagen we dat online programma’s

is weinig nieuwe aanwas.” De nieuwe aanwas die

beter aansluiten bij de ontwikkeling van individu-

er wél is, wil de school graag een goede opleidings-

ele kinderen. Tegelijkertijd merkten we dat met de

plek bieden. Erik: “We willen studenten helpen zich

hand schrijven het inprenten van het woordbeeld of

te ontwikkelen en bieden daarbij volop begeleiding

het verwerken van nieuwe informatie bevordert.”

vanuit de school en Ichthus. Zo hopen we goede,

In 2018 kreeg De Ark ook nieuwe methodes voor

nieuwe leerkrachten aan ons te kunnen binden!”

taal en spelling. Verder is er een start gemaakt
met het verkennen van nieuwe zaakvakmethoden
én verschillende pedagogische methodieken. “Per
2019/2020 gaan we keuzes maken en zullen we de
nieuwe methoden en concepten invoeren.”
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pcbs

6.2. PCBS Beatrixschool

beatrixschool

Pedagogische aanpak PBS werpt
vruchten af

Beide situaties bespreek je na. En dan laat je leerlin-

In 2018 werden op de Beatrixschool de effecten van

Iedere keer dat de leerkracht het gewenste gedrag

de pedagogische aanpak Positive Behavior Support

waarneemt, beloont hij/zij dit met complimenten

beatrixschool@

(PBS) goed zichtbaar. “Kinderen voelen zich prettig

en via een beloningssysteem. “Kinderen verdienen

ichthushuizen.nl

en gewaardeerd bij ons.”

muntjes bij goed gedrag. Bij een X-aantal krijgen ze

Locatieleider

PBS is een schoolbrede pedagogische aanpak die

een beloning. Denk aan langer buiten spelen, extra

Tineke Kool

erop is gericht om de leerprestaties te verbeteren

voorlezen, spelletjes.”

door een positieve sociale omgeving te scheppen.

De aandacht voor ongewenst gedrag wordt mini-

“De basis voor ontwikkeling is dat kinderen zich

maal gehouden. “Doet het zich meerdere keren

prettig voelen. Daar investeren we dus in. Voor de

voor, dan heeft dit consequenties. Deze zijn vooraf

invoering van PBS hebben we drie jaar uitgetrok-

duidelijk gemaakt.”

ken; gedurende die tijd worden we ondersteund
door een PBS-coach”, vertelt locatieleider Tineke
Kool-Wiesenekker. “In het eerste jaar – 2017 – for-

Adres
J. van Wassenaerstraat 5

gen zelf oefenen.”

1272 BP Huizen
035 - 5253276

Website
beatrixschoolhuizen.nl

“Een leerling vertelde dat hij
merkt dat de leerkracht trots op hem is”

muleerden wij onze kernwaarden: Liefde, Respect,
Verantwoordelijkheid en Veiligheid/Vertrouwen.

Samen verantwoordelijk

Vanuit deze gemeenschappelijke waarden heb-

PBS heeft ervoor gezorgd dat de doorgaande peda-

ben we benoemd welk gedrag we van kinderen

gogische lijn is versterkt. “Leerkrachten kijken bij

verwachten. Dit hebben we per ruimte in kaart ge-

elkaar in de groepen om van elkaar te leren. Er is nu

bracht. We stelden bijvoorbeeld vast hoe we willen

meer het besef dat je niet alleen verantwoordelijk

dat onze leerlingen zich gedragen in het klaslokaal,

bent voor je eigen groep, maar voor alle leerlingen

op de gang, in de gymzaal of op het plein.”

op school.”
Ook de ouders zijn betrokken bij de invoe-

Belonen

ring van PBS. “Tijdens ouderavonden

Het schooljaar 2018-2019 ging van start met een

hebben we de waarden die we kinde-

Respectweek, waarin de vier waarden onder de

ren aanleren, toegelicht. Ook gaven

aandacht werden gebracht. In de loop van 2018 is

we tips hoe ouders zelf hiermee

PBS verder ingevoerd in alle groepen. Tineke geeft

aan de slag kunnen gaan. Bij-

een voorbeeld van hoe dat ging. “Stel, je verwacht

voorbeeld: stop eens een aardig

dat kinderen rustig in de gang lopen. Dan doe je

briefje in de broodtrommel van

dit als leerkracht zelf voor. Je schuift je stoel aan,

je kind, waarin je iets benoemt

verlaat kalm de klas, pakt je jas, loopt rustig naar

wat hij/zij goed doet. Dat doet

buiten. Vervolgens laat je zien hoe het niét moet.

veel voor de eigenwaarde.”
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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Veilig en prettig
Tineke ziet dat PBS effect heeft op de leerlingen.

de ochtend gebruik van Chromebooks voor hun

“Alles wat je aandacht geeft, groeit. Het gewenste

rekenopdrachten. “We digitaliseren in deze groepen

gedrag wordt versterkt en probleemgedrag neemt

het rekenonderwijs. In de middag zetten andere

af. We merken dat het rustiger is geworden in de

groepen de Chromebooks in. Bijvoorbeeld in groep 3

school. Er heerst een veilig en prettig klimaat; kin-

voor het ﬂitsen van woorden – het hardop lezen van

deren voelen zich welkom, gezien en gewaardeerd.

woorden met een bepaalde snelheid - en in groep 4

Soms spreken ze dat spontaan uit. Zo zei een kind

voor het oefenen van de tafels.”

dat hij merkte dat zijn leerkracht trots op hem is.”
Deze insteek wordt door ouders herkend, bleek uit

Andere eindtoets

tevredenheidsonderzoek. “Ze merken dat we oog

Ook nieuw in 2018 was dat de Beatrixschool – net

hebben voor elk kind en dat leerlingen en ouders op

als de andere Ichthus-scholen – de Cito- Eindtoets

school zichzelf kunnen zijn. Dit wordt gezien als een

heeft ingeruild voor de AMN-Eindoets. “Deze

van de sterke punten van de Beatrixschool, evenals

adaptieve digitale toets past zich aan het niveau

onze goede resultaten.”

aan van de leerling. In het deel van de toets dat

“Ouders zien dat we oog
hebben voor ieder kind”

je al in groep 7 afneemt, wordt ook gevraagd naar
verwachtingen van de leerling zelf en de ouders. In
groep 8 focust de toets op de cognitieve capaciteiten. Als je dit naast elkaar legt, krijg je een breder,

Samenwerkend leren

completer beeld. Dat zorgt voor een nog betere aan-

Geïntegreerd in PBS is het samenwerkend leren. Zo

sluiting op het voortgezet onderwijs.”

worden er tijdens de instructie werkvormen voor
samenwerkend leren toegepast, zodat leerlingen

Zichtbaarder zijn

meer tijd hebben om bijvoorbeeld samen voorken-

Vanaf 2019 zullen de Chromebooks ook in de groe-

nis te activeren, een verwerkingsactiviteit te doen

pen 4 en 8 worden ingezet bij rekenen. Daarnaast

of een reﬂectieopdracht te maken. “Samen leren

gaat het team het laatste PBS-invoeringsjaar in. “We

is motiverend voor kinderen, door de onderlinge

zullen dan onder meer onze gedragsverwachtingen

interactie. Die verhoogt de leerlingbetrokkenheid én

visualiseren via afbeeldingen, zodat ze voor ieder-

de leeropbrengsten.”

een in de school zichtbaar zijn”, zegt Tineke. “Verder
willen we in Huizen duidelijker voor het voetlicht
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Andere vernieuwingen

brengen wie we zijn en wat we doen. Gelukkig

Andere speerpunten in 2018 waren Engels, (Neder-

weten steeds meer ouders, ook buiten de wijk, ons

landse) taal en digitalisering. “Voor Engels gebrui-

te vinden. Tegelijkertijd blijkt uit imago-onderzoek

ken we de methode Take it easy”, vertelt Tineke.

dat niet iedereen een helder beeld heeft van de

“En iedere dag starten alle kinderen met lezen.”

Beatrixschool. Daarom gaan we extra investeren in

Leerlingen van groep 6 en 7 maken sinds 2018 in

onze zichtbaarheid.”
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6.3. PCBS van der BrugghenSchool
Voortdurend in ontwikkeling

nen ook kiezen om mee te doen met een atelier,

2018 Was voor de Van der BrugghenSchool vooral

dat door een ouder wordt verzorgd. Er waren al

een jaar van uitbouwen van wat eerder in gang was

ateliers voor techniek en koken. In 2019 gaan we

gezet én nieuwe ontwikkelingen opstarten. “Met ons

daarnaast starten met het opzetten van een atelier

onderwijs willen we talenten tot bloei brengen.”

voor muziek. Hiervoor is een piano aangeschaft.”

Toen Else Linde begin 2018 aantrad als nieuwe loca-

Adres
Thorbeckestraat 2
1272 HC Huizen
035 - 5251365
vanderbrugghen@ichthushuizen.nl
Locatieleider
Else Linde

tieleider bij de Van der BrugghenSchool, trof ze een

Herregistratie PBS

school die de zaakjes in principe goed op orde had,

De Van der BrugghenSchool was al gecertiﬁceerd

maar waar de onderwijsontwikkeling ook wel een

voor PBS, een methodiek die een veilig en positief

beetje tot stilstand was gekomen. “Dat had er voor-

schoolklimaat bevordert, opdat alle leerlingen opti-

al mee te maken dat er in de periode ervoor heel

maal kunnen proﬁteren van het geboden onderwijs.

veel personele wisselingen waren geweest”, vertelt

“Na drie jaar moet een school een herregistratie

ze. “De grote uitdaging voor 2018 was om iedereen

aanvragen als ze de PBS-aanpak wil continueren.

Website
vanderbrugghenschool.nl

“Ervaren leerkrachten hebben hun
nieuwe collega's wegwijs gemaakt in de
concepten die we op school hanteren”

weer ‘aan te haken’ en voort te bouwen op wat eerder al was neergezet. Ervaren leerkrachten hebben
daarom regelmatig train-de-trainerbijeenkomsten
verzorgd om de nieuwe collega’s wegwijs te maken
in de concepten die de school hanteert.”

Wij hebben die herregistratie in 2018 behaald!”,

TOM

zegt Else. “Verder zijn we in 2018 begonnen om

Eén van die onderscheidende concepten is TOM:

ouders actiever te betrekken bij PBS. Er is een

Team Onderwijs op Maat. “Deze aanpak, die in 2012

ouderpanel opgericht dat meedenkt over

door de school is ingevoerd, maakt het mogelijk om

de waarden en normen die we als

uiterst effectief instructie te geven”, vertelt Else. “De

school willen overbrengen. We

leerlingen worden in drie niveaugroepen verdeeld.

willen onze leerlingen bijvoor-

Elke groep krijgt een keer per week per vakgebied

beeld graag verantwoorde-

een half uur lang instructie, tijdens een TOM-blok.

lijkheid bijbrengen. Hoe

De kinderen die geen instructie hebben, bepalen

kunnen we dit doen? En

zelf aan welk onderdeel van hun weekplanning

hoe kunnen ouders daar

ze werken. Daarbij kunnen ze kiezen voor verwer-

thuis ook aan bijdra-

kingsopdrachten, bijvoorbeeld voor geschiedenis of

gen? Dit soort vragen

taal – op papier of met een Chromebook. Hebben ze

staat centraal tijdens

vragen, dan kunnen ze elkaar helpen. Maar ze kun-

de bijeenkomsten van
het panel.”
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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Beloningen voor leerkrachten

schoolontwikkeling en beleid. Vervolgens maken we

Nieuw was ook dat ouders PB-Stars konden uitdelen

gezamenlijk afspraken over hoe we verdergaan met

aan leerkrachten. “Dit zijn plastic sterren, met daar-

het thema”, vertelt Else. Ze geeft een voorbeeld:

aan een lintje”, legt Else uit. “Op dat lintje konden

“De Stuurgroep Portfolio heeft zich gebogen over de

ouders een compliment schrijven voor een leer-

vraag of het traditionele rapport nog wel de beste

kracht. Niet de kinderen, maar de leerkrachten wer-

manier is om de ontwikkeling van kinderen inzich-

den dus een keer beloond voor wat ze goed doen!

telijk te maken. De conclusie is dat dit niet het geval

En dat is ook weleens prettig, want de positie van

is. De samenleving verandert in hoog tempo en het

leerkrachten staat onder druk. In Nederland hoor

onderwijs verandert mee. Dit betekent onder meer

je regelmatig dat leerkrachten soms weinig respect

dat we onze leerlingen 21e-eeuwse vaardigheden

ervaren. Met dit ‘beloningssysteem’ maakten de

moeten bijbrengen: vaardigheden die zij in de

ouders van onze school duidelijk dat ze de bijdrage

toekomst nodig zullen hebben om goed te functio-

van leerkrachten wel degelijk waarderen.”

neren, zoals kritisch denken, zelfregulering, omgaan

“Ouders maakten duidelijk dat ze
de bijdrage van leerkrachten wel
degelijk waarderen”

met social media, reﬂecteren. Of een kind die
beheerst, druk je niet zo makkelijk uit in een cijfer.
Daarom willen we het rapport op termijn vervangen
door een portfolio.”

Afstemmen op talent

Lerende organisatie

Het motto van de school is: Toekomst voor talent,

Het brengt Else bij een ander punt. “Omdat we onze

talent voor de toekomst. “We willen de talenten

leerlingen goed willen voorbereiden op de snel

van kinderen tot bloei laten komen”, zegt Else. “Het

veranderende maatschappij, is het onderwijs op

draait erom, dat elk kind zijn eigen interesses en ca-

onze school voortdurend in ontwikkeling. Individu-

paciteiten kan ontdekken en ontwikkelen. Een breed

ele leerkrachten volgen regelmatig cursussen, in

aanbod draagt daaraan bij. Daarnaast willen we

2018 bijvoorbeeld over hoogbegaafdheid en spe-

ook de verschillende talenten van de leerkrachten

lend leren. Stap voor stap worden we steeds meer

benutten om met elkaar een school voor passend

een lerende organisatie. Als school, maar ook als

onderwijs te realiseren.”

scholengroep. Zo kwam het locatieleiders-overleg
van VPCBO Ichthus in 2018 beter van de grond.
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Stuurgroepen

Maar in de toekomst zouden de Ichthusscholen nog

Binnen de Van der BrugghenSchool zijn diverse

meer van elkaar kunnen leren. Waarom zou je een

stuurgroepen actief, rondom verschillende onder-

leerkracht met een speciﬁeke deskundigheid van

werpen. “Zo’n stuurgroep bestaat uit een aantal

de ene school bijvoorbeeld niet eens tijdelijk ruilen

medewerkers die onderzoek doen naar een bepaald

tegen een leerkracht met een andere deskundigheid

beleidsthema. Ze verzamelen gegevens en presen-

van een andere school? Dan proﬁteer je nog meer

teren die in het team, om draagvlak te creëren voor

van elkaars expertise.”

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018

6.4. PCBS de Parel
Trots op de teambuilding

les evalueer je.” Om collega’s bekend te maken met

Het jaar 2018 stond bij De Parel in het teken

deze werkwijze, verzorgde de interne begeleider

van teambuilding, met onder meer workshops,

(IB’er) workshops, samen met de locatieleider.

deparel@ichthushuizen.nl

resultaat. “We zitten op één lijn. Samen werken

Bordsessies

we eraan om kinderen te laten glanzen door ons

Om te bevorderen dat leerkrachten van elkaar leren,

onderwijs.”

werden nieuwkomers ook gekoppeld aan maatjes:

In 2017 en 2018 namen veel ervaren leerkrachten

ervaren collega’s met wie ze konden meelopen.

verhuisden of vonden een nieuwe baan, dichter bij
hun eigen woonplaats”, vertelt locatieleider Diane

1273 EG Huizen
035 - 5257155

maatjesleren, bordsessies, de start van PBS. Dat had

van De Parel afscheid: “Ze gingen met pensioen,

Adres
Holleblok 6

Locatieleider
Diane Visser
Website
parelhuizen.nl

“Kinderen zijn heel enthousiast over
.
gei ntegreerd zaakvakonderwijs”

Visser. “Gelukkig hebben we nieuwe, enthousiaste

Daarnaast organiseert De Parel twee keer per week

leerkrachten aan de school weten te binden. Maar

een ‘bordsessie’. “Op dinsdagen en donderdagen

zij waren natuurlijk nog niet bekend met onze werk-

komen we altijd een kwartiertje bij elkaar bij een

wijze. Zo vinden wij op De Parel bijvoorbeeld coöpe-

whiteboard om onze successen en uitdagingen te

ratieve werkvormen heel belangrijk. In het verleden

bespreken”, vertelt Diane. “Leerkrachten kun-

heeft het team een driejarig traject gevolgd om

nen dan tevens aangeven waar ze graag hulp bij

deze echt goed in de vingers te krijgen. Om de

krijgen.”

nieuwkomers ‘bij te spijkeren’ hebben ervaren leerkrachten hun nieuwe collega’s hierin meegenomen,

Opbrengstgericht

middels collegiale consultatie. Ook is de cursusleider

In de bordsessies waren in 2018 ook de resultaten

van toen ‘ingevlogen’ voor een opfriscursus.”

van de diverse groepen onderwerp van gesprek.
“Vanwege achterblijvende prestaties bij de Eind-

Doordacht lesgeven

toets, hebben we een plan van aanpak ge-

Verder werden de nieuwkomers ingewerkt in het

schreven. Hierin hebben we verwoord hoe

‘doordacht lesgeven’. “Hierbij gaat het erom, dat

we, door middel van een opbrengstge-

je een les altijd begint met een pakkende start.

richte werkwijze, de resultaten willen

Bijvoorbeeld een anekdote, een grappig feitje, een

gaan verbeteren. Dit betekent dat

kort ﬁlmpje”, vertelt Diane. “Zo wek je de interesse

we steeds goed kijken naar de tus-

van de leerlingen op. Vervolgens maak je het doel

sentijdse resultaten van leerlingen,

zichtbaar, zodat leerlingen weten waar ze aan wer-

analyseren hoe deze tot stand zijn

ken. Dan geef je directe instructie en daarna gaan

gekomen en bijsturen waar dat

de kinderen zelf aan de slag. Aan het eind van de

nodig is. We zitten erbovenop.”
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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SopA

vertelt Diane. “Dit als voorbereiding voor 2019 en

Nieuwe collega’s werden ook ingewerkt in de

2020, wanneer we PBS op schoolniveau gaan uitrol-

methode Samen op Aarde (SopA). In de methode

len. Leerlingen leren dan welk gedrag we willen

zijn aardrijkskunde, biologie, geschiedenis, techniek

zien en ook welke beloningen en consequenties er

en burgerschap geïntegreerd.” Diane geeft een

aan bepaald gedrag hangen. Altijd, onafhankelijk

voorbeeld. “In groep 6 gaat het over Egyptenaren.

van wie er toevallig voor de groep staat. We ver-

Leerlingen leren onder meer over woestijnklimaat,

wachten dat dit rust gaat brengen en het pedagogi-

bevolkingsdichtheid, papyrusplanten, Nijl, kroko-

sche klimaat zal verbeteren.”

dillen, pyramides... Deze brede context maakt de
lesstof interessanter.”

“Hulp vragen en hulp geven zijn
binnen onze school vanzelfsprekend”

Ook nieuw
Nieuw in 2018 was ook dat in de groepen 6 en 7
Chromebooks werden gebruikt bij taal, rekenen en
spellen. “Het mooie hiervan is, dat het computerprogramma meteen kan nakijken en zich aanpast aan

Iedere week wordt een les besteed aan kennis-

het niveau van de leerling”, aldus Diane. Verder koos

overdracht; daarnaast zijn er wekelijks een of twee

de school een nieuwe methode voor het schrijfonder-

lessen ingeruimd voor het themawerkstuk. Leerlingen

wijs, voor groep 1 tot en met 8. “We vinden het be-

bedenken hun eigen ‘verwonderingsvragen’. Bijvoor-

langrijk dat leerlingen met een leesbaar handschrift

beeld: hoe bouw je een pyramide? “Dat gaan ze zelf

van school gaan.” Tevens is er geïnvesteerd in meer

uitzoeken, bijvoorbeeld door informatie te verzamelen

contactmomenten met ouders. “Ook hebben we in

of te experimenteren met bouwen, met legoblokjes

2018 besloten om in 2019-2020 te starten met Parro,

of suikerklontjes.” In de SopA-lessen is er veel aan-

een communicatie-app voor leerkrachten en ouders.”

dacht voor 21e-eeuwse vaardigheden, zoals presenteren, onderzoeken, ICT-vaardigheden. In het kader

Ieder kind doet ertoe

van SopA maken leerlingen bovendien minstens drie

Terugblikkend is Diane er trots op dat er in relatief

excursies per jaar. Leerlingen zijn enthousiast over

korte tijd weer een hecht team staat op De Parel.

SopA, stelt Diane: “De methode stimuleert dat ze op

“We zitten op één lijn; de samenwerking is uit-

hun eigen niveau aan interessante onderwerpen kun-

stekend. Hulp vragen en hulp geven aan elkaar is

nen werken. Dat verhoogt de motivatie.”

vanzelfsprekend. Samen werken we in het belang
van onze leerlingen. Onze slogan is: glansrijk en
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Start PBS

waarde(n)vol onderwijs. Vanuit onze christelijke

In 2018 begon De Parel met PBS. “Het team formu-

waarden willen we leerlingen laten glanzen door

leerde de PBS-basiswaarden van waaruit op school

ons onderwijs, ieder kind op zijn eigen niveau. Alle

gewerkt wordt: Vertrouwen, Veiligheid en Respect.

kinderen zijn waardevol en doen ertoe, ieder heeft

Ook hebben we onze gedragsverwachtingen be-

eigen talenten en mag die ontplooien op school.

noemd en een ‘menu van consequenties’ gemaakt”,

Daar werken we als team hard aan.”

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018

6.5. PCBS Rehoboth
‘The leader in me’ helpt kinderen
zich te ontwikkelen

The leader in me zal in een periode van drie jaar wor-

Bij PCBS Rehoboth introduceerden ze in 2018 het

begeleid door CPS Onderwijsontwikkeling en advies.

schoolconcept The leader in me. Locatieleider Nel-

Het eerste jaar – 2018 – is vooral gebruikt om het team

leke Schaap licht deze aanpak toe. “Kinderen leren

vertrouwd te maken met de zeven gewoonten.

den ingevoerd bij de Rehoboth. De school wordt hierin

Adres
Studiostraat 45
1276 NA Huizen
035 - 5252982
rehoboth@ichthushuizen.nl
Locatieleider
Nelleke Schaap

goede gewoonten, gericht op hun eigen ontwikkeling en de samenwerking met anderen.”

Eigenaarschap en teambuilding

“Het motto van onze school is: ruimte om te groei-

Nelleke vindt dat de scholing het team al veel heeft

en”, vertelt Nelleke. “We willen ieder kind met zijn

gebracht. “We hebben gewerkt aan een mission

eigen talenten en gaven de gelegenheid geven om

statement, waarin we omschrijven waar we met de

zich persoonlijk te ontwikkelen en hebben gezocht

leerlingen heen willen. Dat was echt inspirerend!

naar een pedagogisch leerlijn die dit ondersteunt.

We zijn ons bewuster geworden van zienswijzen die

Unaniem kozen we voor The leader in me. Deze

we hadden – en ook dat we die kunnen veranderen.

aanpak leert kinderen op een speelse manier zeven

Leerkrachten beseffen sterker dat een verandering

gewoonten, gericht op persoonlijke groei en relaties

begint bij jezelf; ze ervaren meer eigenaarschap.

met anderen. De kern is: effectieve mensen heb-

Dat heeft een gunstige invloed op het oppakken

ben zeven gewoonten/eigenschappen die de basis

van taken en rollen binnen de school.”

Website
rehobothhuizen.nl

“Leerkrachten ervaren nu
meer eigenaarschap”

zijn voor hun succes. Iedereen kan deze bij zichzelf
ontwikkelen, ook kinderen.”

Scholing van het team

Nelleke ziet ook dat de scholing ertoe heeft geleid

Nelleke geeft een toelichting op de zeven eigen-

dat de teambinding is versterkt en dat leerkrachten

schappen: “De eerste is dat je proactief bent, dat

meer oog hebben voor elkaars sterke kanten. “Ze

je keuzes maakt en daar verantwoordelijkheid voor

benoemen die talenten ook vaker. Dat zorgt voor

neemt. De tweede is: leer om je einddoel steeds

veel positieve energie.”

voor ogen te houden. De derde: doe de belangrijke
zaken als eerste. De vierde gaat over win-winden-

Anders kijken

ken: zoeken naar oplossingen die positief uitvallen

The leader in me heeft ook een

voor alle betrokkenen. De vijfde gewoonte stelt dat

verandering teweeggebracht in hoe

het goed is om eerst te luisteren, voordat je praat.

leerkrachten kijken naar kinderen.

De zesde dat je moet zoeken naar synergie: samen

“Ze focussen sterker op een leerling

kom je verder dan alleen. En de zevende gaat over

als gehele persoon, niet alleen op

het goed voor jezelf zorgen.”

cognitieve prestaties of gedrag.
VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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Hoe kun je zo goed mogelijk aansluiten bij wat een

sentatie of laten ze het product zien dat ze gemaakt

individuele leerling nodig heeft, zodat hij/zij tot leren

hebben.” In deze lessen is er ook veel aandacht voor

komt? Ze zijn zich ook bewuster van de ‘emotionele

21e-eeuwse vaardigheden, zoals probleemoplos-

bankrekening’: iedere keer dat je een leerling een

sen, creatief denken, ICT. Bovendien worden aan de

compliment geeft, wordt er iets bijgeschreven en

thema’s vaak uitstapjes gekoppeld. “Leerlingen zijn

‘groeit’ het kind. Het is dus belangrijk om de bankre-

erg enthousiast over deze aanpak”, aldus Nelleke.

kening ﬂink te spekken. Dit zorgt ervoor dat kinderen
gemotiveerder zijn om hun talenten te ontwikkelen.”

Overige resultaten

Nu het team de zeven gewoonten al aardig in de

Vermeldenswaard in 2018 was ook dat er een spon-

vingers heeft, is de volgende stap om het ‘zelf-leider-

sorloop is gehouden; met de opbrengst werd een

schap’ ook aan de kinderen te leren. Een lighthouse-

deel van het schoolplein heringericht. Verder werd de

team, een groep van bevlogen leerkrachten, neemt

methode voor aanvankelijk lezen vernieuwd, gecom-

daarbij het voortouw.

bineerd met een nieuwe schrijfmethode. In groep

“Steeds als je een kind een compliment geeft,
wordt dit bijgeschreven op de
'emotionele bankrekening'”

5 worden Chromebooks ingezet voor rekenen, in
groep 7 voor rekenen en taal. Ook zijn er gesprekken
gevoerd met de gemeente Huizen, Stichting Kinderopvang Huizen en de Zenderkerk, als voorbereiding
op nieuwbouw van de school. En er kwam meer aan-

Coöperatief en onderzoekend

dacht voor het muziek- en erfgoedonderwijs. “Twee

Ook op didactisch vlak zijn in 2018 vernieuwingen

medewerkers maakten de opleiding tot cultuurcoör-

doorgevoerd om de motivatie van de leerlingen

dinator af en schreven een cultuurplan. Bovendien

extra te stimuleren. Zo rondden leerkrachten een

schaften we nieuwe muziekinstrumenten aan.”

scholing van de CED-groep af over coöperatief leren.

30

“Meerdere coöperatieve werkvormen, zoals mix en

Flow

ruil, binnen-buiten-kring en tafelrondje worden nu

Terugblikkend vindt Nelleke dat er in 2018 enorm veel

dagelijks ingezet”, vertelt Nelleke.

is gebeurd. “En dan heb ik de extra aandacht voor de

Tevens maakte de Rehoboth in 2018 meer werk

basisvaardigheden en het steviger neerzetten van het

van het onderzoekend leren, met name binnen de

opbrengstgericht werken nog niet eens genoemd!

zaakvakken. “We gebruiken een digitale methode –

Na tegenvallende resultaten van de Cito-Eindtoets

Blink – waarin aardrijkskunde, geschiedenis, techniek

hebben we in 2018 ﬂink ingezet op het analyseren

en natuur geïntegreerd zijn”, vertelt Nelleke. “De

van tussentijdse resultaten – samen met de interne

methode werkt met thema’s. De leerkracht leidt

begeleider – effectieve instructie, stampen, oefenen,

een thema in en zorgt voor veel aanbod. Vervolgens

gerichte interventies en lesstof, gericht op beheersing.

bedenken leerlingen – alleen of in groepjes – eigen

Zo werken we aan goede leeropbrengsten. We zitten

onderzoeksvragen, die ze zelf gaan beantwoorden.

nu in een enorme ﬂow. De uitdaging is om deze ook

Aan het eind van ieder thema geven ze een pre-

de komende jaren vast te houden.”

VPCBO Ichthus Jaarverslag 2018
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De adressen van Ichthus
Raad van toezicht

Scholen

Martine Rebel-Vos

PCBS de Ark

voorzitter

Salland 2

Valkenaarstraat 55

035 - 5266835

035 - 5264497

PCBS Beatrixschool
Gerhard van der Poel

Jac. van Wassenaerstraat 5

vice-voorzitter

035 - 5253276

Javalaan 23
035 - 5244369

PCBS de Parel
Holleblok 6

Bestuur

035 - 5257155

Evert Vos

PCBS Rehoboth

algemeen directeur/bestuurder

Studiostraat 45

Bestuurscentrum Ichthus

035 - 5252982

De Ruyterstraat 7
035 - 5256961
info@ichthushuizen.nl

PCBS van der BrugghenSchool
Thorbeckestraat 2
035 - 5251365
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